Správná výživa
Na neuspokojivém zdravotním stavu se významně podílela a dosud podílí nevhodná skladba výživy
(nadměrný energetický přívod, převaha živočišných tuků, jednoduchých cukrů, soli, stále ještě nedostatečná
konzumace vlákniny, zeleniny a ovoce), i když v posledních letech došlo ke změnám ve spotřebě potravin,
které je možno pokládat za pozitivní. Současný stav výživy populace v ČR není, přes některá zlepšení,
uspokojivý. Zatímco doporučené dávky potravin jsou v ČR prakticky dodrženy u cereálií, spotřeba zeleniny
je pouze asi na 60 % doporučení, spotřeba ovoce asi na 65 % doporučení a mléka asi na 60 % doporučení.
Spotřeba masa je asi o 20 % vyšší než je doporučení. Vhodné potraviny dokáží snížit riziko mnoha chorob.
(Zdraví 21, cíl 11.)
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